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Resum de la Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Dreta de l'Eixample 
Sessió ordinària (presencial i virtual) 
 
Lloc: Espai d'Entitats Xamfrà 317 (c. Aragó, 317).  

També per enllaç web   https://meet.jit.si/CdS-DretaEixample220222 
  
 

Data: 22/02/2022 
Hora inici: 18.30 h 
Hora final: 20 h 
 
 
Assistents: 
 
Carme Méndez Bota Consellera Grup Municipal BeC. Presidenta de la Comissió de 

Seguiment 
Xavier Llobet Megias 
Marta Sendra Ibáñez 
Jhosselyn Mycaela García Espin 

Coreixample. Vicepresident associatiu del Consell de Barri 
Consellera Grup Municipal PSC 
Consellera Grup Municipal ERC 

Nuria Hernández Tècnica de barri – Dreta de l'Eixample. Secretària del Consell de 
Barri 

Jaume Artigues 
Mònica Julià 
Pili Biarge Garcés          
Tere Gómez 
Fidel González 
 
S'excusen: 
 
Aurora Sáez 
Lluis Castañeda 

Associació de Veïns i Veïnes Dreta Eixample (AVDE)  
Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 
Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 
Coordinadora territorial i de convivència de l'Eixample 
Tècnic de Democràcia Activa i Participació 
 
 
 
Consellera Grup Municipal Ciutadans 
Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan (AVVAAPSJ)  

 
 

     ORDRE DEL DIA 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors CB 
2. Valoració de les propostes d’ordre del dia 
3. Calendari propers Consells de Barri i Comissió de Seguiment  
4. Preparació de l’ordre del dia del CB 
5. Torn obert de paraules 

 

 

https://meet.jit.si/CdS-DretaEixample220222
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1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
 
Els temes plantejats als anteriors Consells de Barri s'han contestat als mateixos Consells o posteriorment a 
la persona interessada. Hi ha temes que tenen un recorregut llarg i s'aniran actualitzant les novetats.  
 
S'actualitza informació sobre les queixes de la discoteca de Rda. St. Pere/pl. Urquinaona. La llicència 
d'activitat és correcta, però es vol seguir de prop la problemàtica. Dissabte va anar la Guàrdia Urbana per 
una trucada i estava tot correcte. Si hi ha problemes de soroll u ordre públic, s'ha indicat a la veïna 
interessada que truqui la GUB qui hi acudirà d'immediat.  
 
Respecte de l'adaptació de l'estació de Verdaguer, a la Comissió de Seguiment del Tramvia del passat 15 
de febrer, la consellera va dir que era un punt fonamental per a l'intercanviador del tramvia i van explicar 
que treballen amb la Generalitat perquè es faci amb les obres del tramvia. Caldrà seguir-ho. 
 
La Mònica Julià pregunta de nou pel manteniment del verd: replantar escocells buits o vegetació del pg. 
St. Joan a la zona de terrasses, que es va deteriorant. S'ha preguntat també a l'Audiència Pública. L'AVDE 
ha enviat al districte un preestudi amb les mancances i necessitats de verd al barri, identificant punts amb 
adreça. Demana una informació amb previsió de dates de resolució per poder informar el veïnat. 
Demanarem a Parcs i Jardins quina és la programació que tenen per a aquest primer trimestre i es farà 
arribar a l'AVDE. 
 
 
2. Valoració de les propostes d’ordre del dia 
 
Ha arribat una proposta a través del Dedicim.Barcelona: Interior de Illas verdes, huertos con energía solar 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barridretaeixample/f/2899/proposals/30615 
 
La proposta va arribar passada la darrera comissió de seguiment, es va suggerir presentar-la al 
Consell de Barri i es va fer al del 16 de novembre, on va constar en acta, i també al Plenari del 
Districte. La comissió de seguiment considera que no cal tractar-se com a punt de l'ordre del dia. 
 
3. Calendari propers Consells de Barri i Comissió de Seguiment  
 
Segons el reglament, a l'any s'han de fer un mínim de dos i un màxim de quatre. A la comissió de 
seguiment de juny del 2021 es va acordar fer-ne tres a l'any. Per al 2022 està proposat el proper, pel 24 
de març a les 18.30 h a la sala de plens del districte. S'accepta la data. S'acorda fer-ne un altre entre el 10 
i el 20 de juny i el darrer a l'octubre/novembre. 
 
 
4. Preparació de l’ordre del dia del Consell de Barri del 24 de març 
 
Es recorda els temes que s'havien acordat per tractar com a debats als propers consells: el pla 
d'equipaments del barri, habitatge al barri, infància al barri i serveis culturals al barri. 
 
La consellera planteja que com a Govern es porten dos temes molt importants i un d'ells agafarà molta 
estona de la sessió, pel que no serà viable abordar el debat previst sobre els equipaments al barri.  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barridretaeixample/f/2899/proposals/30615
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Els temes proposats i acceptats per la comissió de seguiment són:  
 
- Pla Cuidem Barcelona (60 minuts aprox.): Canvi de contracta de neteja, que comença el mes de març, 
molt diferent a l'actual i d'interès per a la ciutadania. Implicarà 3 sessions participatives: 
1) Consell de Barri, perquè arribi al màxim de ciutadania: explicació de 40 minuts per part de dos tècnics 
de neteja per explicar implementació a l'Eixample i al barri i el Pla de manteniment, que serà participatiu. 
Nova filosofia de proximitat i barri, increment de camions, personal... i el temps necessari per a preguntes 
i intervencions de la ciutadania, que es calcularia de 20 minuts.  
2) Marxes exploratòries amb entitats i veïnat per detectar punts negres de neteja, valorar què no ha 
funcionat bé i com millorar-ho. Es demana quins punts interessaria incorporar a les marxes exploratòries 
que estan preparant a cada barri, d'uns 90 minuts de durada. La comissió de seguiment n'identifica 
alguns: contenidors Pau Claris/C. Cent (exemple de poca visibilitat i perill per a la mobilitat), zona de Gran 
Via cap a Trafalgar, terrasses pg. St. Joan, Girona entre C. Cent i Aragó. Pg. Gràcia sempre està  net. 
 3) Darrera sessió amb cada barri per contrastar proposta de Pla de Manteniment amb el veïnat.  
 
- Obres tramvia (5-10 minuts): Hi ha una campanya d'informació als barris que contempla diverses 
sessions (obertes al barri, amb entitats i escoles), però no tothom hi assisteix. Es considera que cal fer-ne 
un breu resum de les afectacions al Consell de Barri, dins de les informacions del regidor. 
 
- Projecte Vila Veïna (10 minuts aprox.):  Depèn de l'empresa pública Foment de Ciutat. Deriva de les 
superilles socials amb experiències pilot al barri de Sant Antoni, entre altres, i es vol ampliar a diversos 
barris de la ciutat. Assessorament i acompanyament al veïnat en tot allò relacionat amb les cures de les 
persones: infants, gent gran, persones amb discapacitat i, en general, tota la població, entenent que 
tothom necessita i pot prestar cures. A partir d'una diagnosi amb Acció Comunitària s'ha valorat que el 
primer barri de l'Eixample que podia implementar el projecte Vila Veïna  és el de la Dreta de l'Eixample. 
Iniciarà l'activitat en el tercer trimestre d'enguany amb explicació a les entitats, prospecció i planificació. 
En els mesos que falten es vol parlar del projecte al veïnat perquè el coneguin. Molt potent, amb un/a 
professional de perfil psicològic/social assignat a jornada completa i ubicat a un lloc on atendrà les 
persones. També farà treball comunitari amb les entitats. De moment hi podrem comptar per dos anys. El 
concurs d'adjudicació de professionals es fa per fases i les entitats demanen informació per a possibles 
empreses interessades a participar-hi. S'informarà. Les entitats mostren satisfacció perquè s'implementi 
el projecte al barri. L'AVDE proposa que el/la professional de Vila Veïna s'ubiqui al Xamfrà 317 i el districte 
també ho veu un lloc idoni. Es parlarà. 
 
- Torn obert de paraules (mínim 10 minuts). 
 
Tractant tots aquests temes, si es fes el debat sobre equipaments previst, es disposaria de 20 minuts com 
a màxim. Es considera insuficient i la consellera proposa, fer una sessió extraordinària el 26 d'abril a la seu 
del districte, per no esperar al següent Consell de Barri. Es convocarà una Sessió de debat Equipaments 
del barri de la Dreta de l'Eixample, amb la mateixa difusió que un Consell de Barri. 
 
L'Informe d'equipaments que va fer l'AVDE ja està actualitzat i pendent únicament d'aclarir alguns punts 
amb l'AVDE. Es farà una comissió de treball que partirà d'aquest esborrany i prepararà la sessió. Es 
clarifica, a proposta de la Dolors Ylla-Català, que no parlarem d'un Pla d'equipaments ja que aquesta és 
una figura urbanística que inclou un diagnòstic, proposta i calendari d'actuacions amb un pressupost 
associat, i això no està previst. Diu que s'aprofiti per parlar de les oportunitats que hi ha per pal·liar els 
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dèficits que es detectin. La consellera diu que el plantejament del districte no és tractar-ho des del punt 
de vista urbanístic sinó sociològic: què tenim, què desitjaríem tenir i què prioritzem. 
 
Altres propostes de temes per part de les entitats: 
 
- Proposta de l'AVDE i s'hi suma Coreixample. Resposta a conflictes derivats d'obres. En Jaume Artigues 
diu que hi ha una acumulació d'obres existents i previstes al barri (col·lector Diagonal, Tramvia, c. Girona i 
Consell de Cent) i això té un impacte a tots nivells: soroll, afectació comercial...). Quan es va fer el pou de 
l'AVE del c. Mallorca/Nàpols es va demanar que ADIF habilités un espai on atendre els problemes que 
sorgien. Això era un espai petit i considera que el que afecten ara les obres, s'hauria de pensar en habilitar 
una oficina, un correu electrònic o un telèfon per tots els conflictes que sorgeixin, ja que com a entitat no 
tenen capacitat per atendre-ho tot. Es traslladarà al regidor perquè al seu informe ja doni una resposta. 
 
- Proposta de l'AVDE. Posició municipal sobre la creació d'un grup impulsor per parlar dels usos del 
Taller Masriera i calendari, on presentar les diferents alternatives i debatre entre totes (entitats, personal 
tècnic, veïnat). Al Consell de barri anterior ja van fer aquesta pregunta. La consellera diu que no es crearà 
fins que hi hagi una proposta inicial amb l'anàlisi de les diferents situacions (no tancada): metres 
disponibles, què es podria fer i què no, què s'ha de conservar, què costa cada opció, qui finança cada 
projecte i com. L'AVDE diu que no cal, que es poden recollir suggeriments de tothom  i a partir d'una 
escolta oberta a la ciutadania en general, que plantegi els dèficits que percep (educatius, culturals, 
comunitaris...), produir debat i ajudar a l'equip de govern a definir les possibles alternatives. La consellera 
insisteix en que només es pot obrir un debat eficaç sabent el ventall real de possibilitats existents. Es 
compta amb un estudi de l'ICUB i ara pendents d'un del Consorci d'Educació. Fins que no estiguin, no seria 
factible. Es trasllada al regidor perquè al seu informe actualitzi la informació.  
 
S'acorda el següent ordre del dia. 
   

1. Presentació Pla Cuidem Barcelona (nova contracta de neteja)  
2. Informacions del barri (inclourà respostes als temes plantejats: obres Tramvia i resposta a 

oficina d'obres/afectacions i actualització Taller Masriera) 
3. Projecte Vila Veïna 
4. Torn obert de paraules 

 
5. Torn obert de paraules 
 
En Xavier Llobet insisteix en que la ciutadania utilitzi l'aplicació BCN Butxaca perquè funciona. I que 
l'Ajuntament informi de tot el que fa, perquè es conegui (exemple: control de plagues). 
 
 
Barcelona, 8 de març de 2022 
 
 
 
Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de Barri Dreta de l'Eixample 

 

 


